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بررسی کارایی و مقایسه خواص پوششهای
پلیاتیلن سهالیه ،پلییورتان و اپوکسی پیوند
همجوشی دوالیه اعمالی بر خطوط لوله
سید علیرضا بطحائی ،1سلمان نوروزی ،*1حامد جمشیدی اول 1و سیامک سیف
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 -1گروه مواد ،دانشکده مواد و صنایع ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ،ایران
-2واحد خدمات مهندسی خوردگی ،شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
تاريخ دريافت96/3/22 :

تاريخ پذيرش96/11/29 :

چكيده
انتخــاب پوشــش مناســب بــرای ســطح خارجــی لولههــای انتقــال نفــت و گاز مهمتریــن قســمت در ایجــاد یــک سیســتم حفاظتــی
بــرای کاهــش خوردگــی بــه شــمار م ـیرود .یکــی از مشــکالت پوش ـشهای خــط لولــه مســئله جدایــش کاتدیــک اســت کــه در اثــر
اعمــال جریــان کاتــدی و ایجــاد محیــط قلیایــی در فصــل مشــترک پوشــش-فلز بــه وجــود میآیــد و جدایــش پوشــش را ســبب
میشــود .در ایــن پژوهــش بــه بررســی ســه نــوع پوشــش پلیاتیلــن ســه الیــه ،پلــی یورتــان و اپوکســی پــودری پیونــد همجوشــی
دوالیــه پرداختــه و خــواص فیزیکــی ،شــیمیایی و مکانیکــی آنهــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــد .نتایــج آزمــون جدایــش کاتــدی بــا
شبیهســازی شــرایط بلندمــدت کاری ،دیــد مناســبی را از رفتــار پوشــشها در مــدت زمــان طوالنــی قرارگیــری در ســرویس ،ارائــه
میدهــد .بــا اســتفاده از نتایــج آزمونهــای مکانیکــی ،برتــری پوشــشها در چســبندگی ســطح بــه زیرالیــه و همچنیــن مقاومــت
در برابــر ضربــه مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج آزمــون ســختی نشــان داد کــه میــزان ســختی نمونــه بــا پوشــش اپوکســی پــودری
پیونــد همجوشــی دوالیــه بهترتیــب نســبت بــه نمونههــای بــا پوشــش پلییورتــان و پلیاتیلــن ســه الیــه بهمیــزان  14و  %40باالتــر
بــوده اســت .همچنیــن نتایــج آزمــون ضربــه و منفذیابــی بــرروی ســه پوشــش نشــان داد کــه هــر ســه پوشــش مقاومــت قابــل قبولــی
در برابــر عوامــل خارجــی را دارنــد .انجــام آزمــون جدایــش کاتــدی در دمــای محیــط و دمــای بــاال نشــان داد کــه افزایــش دمــا تاثیــر
مســتقیمی بــرروی افزایــش میــزان شــعاع جدایــش پوش ـشها داشــته اســت .کمتریــن میــزان شــعاع جدایــش معــادل  4/49 mmدر
پوشــش پلیاتیلــن ســه الیــه بهدلیــل ماهیــت ذاتــی و ضخامــت بــاالی آن مشــاهده شــد.

ن جدایــش کاتــدی ،اپوکســی پــودری پیونــد همجوشــی
كلمــات كليــدي :پوش ـشهای خطــوط لولــه ،آزمــو 

دوالیــه ،پلیاتیلــن ســهالیه ،پلییورتــان
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مقدمه

انتخــاب ،کاربــرد و بازرســی پوشــشهای خــط لولــه
بهعلــت تنــوع در انــواع پوشــشها ،روشهــای
آمادهســازی و شــرایط کاربــردی لولههــا نیــاز بــه دقــت

زیــادی دارد .حفاظــت از خوردگــی خطــوط لولــه مدفــون
معمــوال توســط پوشــش محافــظ خوردگــی و سیســتم

حفاظــت کاتــدی بهعنــوان مکمــل حفاظتــی بهدلیــل

وجــود نقاطــی کــه پوشــش دارای ضعــف اســت ،صــورت
میگیــرد .پوشــش بــا فراهــم آوردن یــک الیــه پیوســته،
یکنواخــت ،عایــق الکتریســیته و ترجیحــا غیــر تــراوا

نســبت بــه آب ،روی ســطح حفاظــت غیرفعــال انجــام
میدهــد .ایــن الیــه در حیــن انبــارداری ،حمــل و نقــل،

خوابانــدن لولــه در خــاک و ســرویس دهــی ،حفاظــت فلــز
را بــر عهــده دارد .خطــوط لولــه انتقــال ســیاالت معمــوال
شــاه راههــای اقتصــادی و خدماتــی هــر کشــور بــوده و

از اهمیــت اســتراتژیک برخــوردار هســتند ،بدیــن منظــور

گروههــای تحقیقاتــی در کشــورهای مختلــف بــه نحــوی
بــرروی انــواع پوشــشهای مــورد اســتفاده بــه منظــور
حفاظــت خطــوط لولــه کار کردهانــد کــه مــروری از

آنهــا بــه قــرار زیــر اســت.

وی و همــکاران [ ]1تخریــب ســه پوشــش اپوکســی پیونــد

همجوشــی 1مختلــف در شــرایط غوط ـهوری روان و ثابــت

بــا اســتفاده از طیفســنجی امپدانــس الکتروشــیمیایی در
محلــول آبــی ســدیم کلریــد ســه درصــد وزنــی در 60°C

را بررســی کردنــد .نتایــج نشــان داد کــه شــرایط تشــدید
جریــان موجــب تخریــب پوشــش شــد .چنــگ و همــکاران

[ ]2نفوذپذیــری پوشــش کامپوزیــت بــا کارایــی بــاال
و الیههــای ســازنده آن ،پوشــش اپوکســی پیونــد

همجوشــی و پلیاتیلــن بــا چگالــی متوســط را ،توســط
تســتهای چســبندگی کاتدیــک و اندازهگیریهــای

مختلــف الکتروشــیمیایی مــورد بررســی قــرار دادنــد.

نتایــج نشــان داد کــه نفوذپذیــری پوشـش اپوکســی پیوند
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الیــه اســتفاده کردنــد .آنهــا مشــاهده کردنــد کــه از

دســت دادن چســبندگی میــان پوشــش اپوکســی پیونــد

همجوشــی و فــوالد گاهــی بــدون ایجــاد نقــص خارجــی

در خطــوط لولــه بــه وجــود میآیــد .بیلــی و زیــن []4
تاثیــر پرایمرهــای پلییورتــان بــا مخلوطــی از فســفات

آهــن /روی و والســتونیت را بــر ویژگــی ضــد خوردگــی و
خصوصیــات فیزیکــی مکانیکــی آن مــورد بررســی قــرار
دادنــد .براســاس نتایــج تحقیقــات تجربــی ،بــه منظــور

حفاظــت از بخشهــای دارای مشــکل در ســایتهای

خطــوط لولــه انتقــال زمینــی و هوایــی یــک پرایمــر
جدیــد پلییورتــان -پرکلروونیــل اســتفاده شــد .نیــپ

و همــکاران [ ]5از یــک بــرش حلقــوی شــعاعی و پهــن
در پوشــش بهجــای یــک بــرش پیوســته دایــرهای بــرای
ارزیابــی مقاومــت بــه الیــهالیــه شــدن کاتدیــک اســتفاده

کردنــد .آنهــا بــا اســتفاده از بریدگــی حلقــوی ،اطالعــات

دقیقتــری روی مقاومــت بــه الیهالیــه شــدن کاتدیــک
پوشــش بــه دســت آوردنــد .کامیمــوران و کیشــیکاوا []6

بــه بررســی مکانیــزم جدایــش کاتــدی پوشــش پلیاتیلــن
ســه الیــه خطــوط لولــه پرداختنــد .نتایــج تحقیقــات
آنهــا نشــاندهنده کاهــش شــعاع جدایــش کاتــدی

بــا افزایــش ضخامــت پوشــش بهدلیــل کاهــش انتقــال
رطوبــت و اکســیژن در طــول پوشــش بــه ســطح فلــز
اســت .مالیــک و همــکاران [ ]7خــواص و کارایــی چهــار

پوشــش اپوکســی پیونــد همجوشــی ،پلیاتیلــن ســه
الیــه ،ایراتــان 2و آکوالیــن 3را مــورد بررســی قــرار دادنــد.
یکــی از آزمایشــاتی کــه بــرروی پوشـشها انجــام دادنــد،
آزمایــش جدایــش کاتــدی در محلــول الکترولیــت ســدیم

کلریــد  3درصــد وزنــی بــوده اســت و نتایــج نشــان داد

کــه بیشــترین شــعاع جدایــش مربــوط بــه پوش ـشهای
آکوالیــن و ایراتــان بــوده ،در حالیکــه شــعاع جدایــش
پوشــشهای پلیاتیلــن ســه الیــه و اپوکســی نزدیــک

بــه هــم و کمتــر از دو پوشــش دیگــر اســت.

همجوشــی نســبت بــه آب بیشــتر از ســایر پوشــشها

اســت .دیاجــو و همــکاران [ ]3بــرای محافظــت از خطــوط

لولــه در برابــر خوردگــی از پوشــش پلیاولفیــن ســه

1. Fusion Bonded Epoxy
2. Irathan
3. Aqualine
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تحقیــق حاضــر بــا هــدف مقایســه خــواص حفاظتــی

از اتمــام آزمایــش و جــدا نمــودن محفظــه ،نمونههــا بــا

3

ســپس بــرای اندازهگیــری شــعاع جدایــش کاتــدی

و کارایــی ســه نــوع پوشــش پلیاتیلــن ســهالیه،1

پلییورتــان 2و اپوکســی پــودری پیونــد همجوشــی دوالیه

آب شستهشــده و توســط اســپری هــوا خشــک شــدند.

جهــت حفاظــت ســطوح خارجــی خــط لولــه انجــام شــده

کــه نشــاندهنده میــزان تخریــب پوشــش در طــول

اندازهگیــری ناحیــه جدایــش یافتــه بــرای هــر پوشــش و

حفــره توســط فــرز مینیاتــوری ایجــاد شــد .بعــد از تمیــز

اســت .بدیــن منظــور از آزمایــش جدایــش کاتــدی بــرای
مقایســه آنهــا بــا یکدیگــر اســتفاده شــد .همچنیــن بــرای

بررســی خــواص مکانیکــی پوشــشها آزمایشهــای
ضربــه ،ســختی و چســبندگی صــورت پذیرفــت .فصــل
مشــترک پوش ـشها و زیرالیــه و ســطح زیــر پوشــش در
آزمایــش جدایــش کاتــدی توســط میکروســکوپ نــوری

و میکروســکوپ الکترونــی روبشــی مــورد بررســی قــرار
گرفــت.

روش کار

نمونههــای پوشــش پلییورتانــی از لولــهای بــه قطــر

 18/5 cmو طــول  50 cmکــه پــس از ماســه پاشــی

بــه منظــور جداســازی پوســتههای اکســیدی ،توســط
پاشــش پــودر جامــد پلییورتانــی پوشــش داده شــده

بــود بــه ابعــاد  10×10 cm2بــرای انجــام آزمایشهــا
بریــده و آمادهســازی شــدند .نمونههــای پوشــشهای

پلیاتیلــن ســهالیه و اپوکســی پیونــد همجوشــی
دوالیــه از لولههــای پوشــش داده شــده بــه قطــر 58 cm

و ضخامــت  20 cmبــه انــدازه  10×10 cmمربــع جــدا

گردیــد .بــرای اندازهگیــری ضخامــت پوش ـشها براســاس
اســتاندارد  ]8[ ASTM D7091از دســتگاه ضخامتســنج

الکومتــر 4مــدل  456اســتفاده شــد .آزمایــش جدایــش
کاتــدی مطابــق اســتاندارد ایــزو  ]9[ ISO 21809در دو

دمــای متفــاوت جهــت ارزیابــی مقاومــت پوشــشها در

برابــر محیــط قلیایــی ایجــاد شــده در اثــر اعمال پتانســیل
کاتــدی انجــام گرفــت .از الکتــرود غیــر مصرفــی گرافیتــی
بهعنــوان الکتــرود مرجــع اســتفاده شــد .نمونههــا
تحــت پتانســیل کاتــدی  -1/5ولــت نســبت بــه الکتــرود

مرجــع گرافیتــی بهمــدت  28روز در الکترولیــت

ســدیم کلریــد  %3وزنــی و در دمــای محیــط آزمایشــگاه

( )23±2°Cو دمــای بــاال ( )45±2°Cقــرار داشــتند .پــس

زمــان تســت اســت 8 ،قطــاع شــعاعی بــه مرکزیــت

نمــودن ســطح نمونــه بــا اســپری هــوا ،توســط کاردک

هــر کــدام از قطاعهــا تــا جایــی کــه پوشــش چســبندگی
خــود بــا ســطح فلــز را از دســت داده بــود برداشــته
شــدند .ســپس شــعاع جدایــش هــر کــدام از قطاعهــا

اندازهگیــری و میانگیــن آن بــرای هــر نمونــه گــزارش
شــد .بــرای تشــخیص بهتــر ناحیــه جدایــش یافتــه و

اندازهگیــری دقیقتــر شــعاع جدایــش از محلــول فنــل
فتالیــن اســتفاده شــد .بــرای اندازهگیــری اســتحکام

چســبندگی و مقایســه میــزان آنهــا میــان ســه پوشــش

طبــق اســتاندارد  ]10[ ASTM D4541عمــل شــد .بــرای
اندازهگیــری در دمــای بــاال نمونههــا بهمــدت یــک هفتــه

در دمــای  45°Cمحیــط آون قــرار داده شــدند ،ســپس

بهترتیــب از محیــط خــارج شــده و مــورد آزمایــش قــرار

گرفتنــد .بــه منظــور ارزیابــی میــزان چســبندگی پوشــش

پلیاتیلــن ســهالیه آزمایــش پیــل 5طبــق اســتاندارد
 ]11[ IGS-E-Tp-010انجــام شــد و نیــروی الزم بــرای

جــدا کــردن پوشــش ســهالیه اندازهگیــری شــد .بــرای
ایــن منظــور از دســتگاه کشــش کــه قابلیــت ثبــت نیــرو

جهــت جــدا کــردن پوشــش را داشــته باشــد اســتفاده

میشــود .ســرعت کشــش دســتگاه minا 10 mm/تنظیــم
شــده اســت .بــه منظــور ارزیابــی ســختی پوشــشها
آزمایــش ســختی  Shore Dبراســاس اســتاندارد

D2240

ASTM

[ ]12روی پوشــشهای پلیاتیلــن ســهالیه،

پلییورتــان و اپوکســی پیونــد همجوشــی دوالیــه انجــام
شــد .میــزان مقاومــت پوش ـشها در برابــر ضربــه مطابــق

بــا اســتاندارد  ]13[ EN 10290بــهروش ســقوط وزنــه
بــرروی ســطح پوشــش اندازهگیــری شــد.

)1. Three-layer polyethylene coating (3LPE
)2. Polyurethane (PU
)3. Dual Fusion Bonded Epoxy (DFBE
4. Elcometer
5. Peel test
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در ایــن آزمایــش توســط ســقوط وزنــه میــزان انرژیهــای

محافــظ بایســتی بــا ســختی مناســب مقاومــت بــه ســایش

ســطح اثــر ایجــاد شــده از برخــورد وزنههــای آزمایــش

مناســب را داشــته باشــد .بنابرایــن پوششــی که از ســختی

 30 ،20و  47ژول بــه ســطح نمونـ ه پوشـشها وارد شــد.
بــه منظــور محاســبهمیزان مقاومــت پوشــشها در برابــر

ضربــه توســط آزمــون منفذیابــی ارزیابــی گردیــد.

و فرورفتگــی و همچنیــن مقامــت در برابــر تنــش خــاک
باالیــی برخــوردار اســت ،میتوانــد اطمینــان باالتــری از
ســالم بــودن آن در حیــن قرارگیــری در ســرویس بــه مــا

بدهــد .طبــق نتایــج ســختی نمونــه اپوکســی پــودری

پیونــد همجوشــی دو الیــه و پلییورتــان بیشــتر از نمونــه

نتایج و بحث

نتایــج آزمــون ضخامتســنجی در جــدول  1نشــان داده
شــده اســت .معمــوال پوشــشهای پلیاتیلــن ســهالیه
اعمــال شــده در صنعــت ضخامتــی در محــدوده

mm

پلیاتیلــن ســهالیه بهدســت آمــد کــه میتوانــد نشــانه
برتــری ایــن پوش ـشها در برابــر عوامــل ســاینده باشــد.

آزمایــش ضربــه بــرروی ســه پوشــش پلیاتیلــن س ـهالیه،

 3-4و مقــدار ضخامــت اعمالــی بــرای پوشــشهای

پلییورتــان و اپوکســی پــودری پیونــد همجوشــی دوالیــه

 1اســت .همچنیــن ضخامــت پوشــشهای اپوکســی

ضربــه هــر ســه پوشــش مقاومــت در برابــر ضربــه باالتــر از

پوشــش در محــدوده  100 μmتــا  1 mmقــرار دارد .الزم

تخلخــل در پوشــش بــا اســتفاده از اســکن الکتــرود انرژی،

بســته بــه نــوع اســتاندارد اعمالــی آن پوشــش میتوانــد

توســط یــک جرقــه بیــن جــز فــوالدی و الکتــرود همــراه

ســه پوشــش انجــام شــد .مطابــق نتایــج ســختی نمونــه

منفذیــاب مشــاهده و کشــف شــود [.]9

پلییورتــان اعمــال در ســایت در حــدود

mm

-1/5

انجــام شــد .مطابــق بــا نتایــج بهدســت آمــده از آزمــون

پیونــد همجوشــی دوالیــه تولیــد شــده در خــط اعمــال

 47ژول دارنــد .آزمــون منفذیابــی شــامل یافتــن هرگونــه

بــه ذکــر اســت محــدوده ضخامــت بــرای هــر پوشــش

توســط قــوس الکتریکــی ولتــاژ بــاال اســت .نقــص بایســتی

متفــاوت باشــد .آزمایــش ســختی  Shore Dبــرروی هــر

بــا یــک ســیگنال صــدا و نــور بهوســیله آشکارســاز

بــا پوشــش اپوکســی پــودری پیونــد همجوشــی دوالیــه
دارای ســختی  80و نمونههــای بــا پوشــش پلییورتــان و

پلیاتیلــن س ـهالیه دارای ســختیهای  70و  57هســتند.
ســختی پوشــش از ایــن نظــر قابــل اهمیــت اســت کــه
لولــه پوشــش داده شــده از زمــان اعمــال پوشــش در

کارخانــه و یــا در ســایت در معــرض آســیب اســت .ایــن
آســیبها میتوانــد ناشــی از حمــل و نقــل از کارخانــه،

دپــو و یــا حمــل و نقــل لولههــا بــه محــل ســرویس
دهــی ،در حیــن قرارگیــری در ســرویس همچنیــن در

زمــان دفــن در درون زمیــن باشــد .در نتیجــه پوشــش

پــس از انجــام آزمــون ضربــه بــرروی نمونههــا ،ناحیــه
برخــورد ضربــه توســط آزمــون منفذیابــی مــورد بررســی
قــرار گرفــت .براســاس بررس ـیهای انجــام شــده در ایــن
آزمــون اثــری از وجــود تــرک ،منفــذ و یــا شکســت ایجــاد

شــده ناشــی از برخــورد وزنــه بــا ســطح پوشــش مشــاهده

نشــد .بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون ضربــه و منفذیابــی
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه هــر ســه پوشــش عالوهبــر
مقاومــت در برابــر ضربــه باالتــر از  47ژول ،تــا ایــن میــزان
اثــری از شکســت و یــا تــرک بــرروی پوشــش بهوجــود

نمیآیــد.

جدول  1نتایج آزمون ضخامتسنجی
نوع پوشش

روش آزمایش

ضخامت نمونه پوشش ()μm

پلیاتیلن سه الیه

ASTM D7091

بیشتر از 1500

پلییورتان

ASTM D7091

950±30

اپوکسی پیوند همجوشی دوالیه

ASTM D7091

920±60
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براســاس نتایــج آزمایــش چســبندگی در دمــای محیــط،

اتفــاق افتــاد .در دمــای بــاال چســب از ســطح پوشــش

بههمــراه چســب از ســطح پوشــش پلیاتیلــن ســهالیه

کــردن پوشــش از ســطح فلــز را بــه پوشــش وارد کنــد.

جــدا شــدن زود هنــگام دالــی (لقمــه آلومینیومــی)
( )3LPEدر میــزان تنــش  5/56 MPaاتفــاق افتــاد کــه

نشــان میدهــد میــزان چســبندگی پوشــش مذکــور بــه
ســطح لولــه از مقــدار  5/56 MPaبیشــتر اســت .بهدلیــل

جــدا شــدن زود هنــگام دالــی و چســب از ســطح پوشــش

پلیاتیلــن ســهالیه و بــرای بررســی دقیقتــر میــزان
چســبندگی در ادامــه آزمــون پیــل بــرروی ایــن پوشــش
انجــام گردیــد .مطابــق شــکل  1الــف انجــام آزمایــش

بــرروی پوشــش اپوکســی پــودری پیونــد همجوشــی
دوالیــه ( )DBFEنشــان داد بــا حداکثــر میــزان تنــش

دســتگاه 20/11 MPa ،دالــی از ســطح پوشــش جدا نشــد.

همچنیــن بــا انجــام تســت بــرروی پوشــش پلییورتــان
( )PUهــم میــزان تنــش حداکثــر دســتگاه20/24 MPa ،

جــدا گردیــده و نتوانســته مقــدار نیــروی الزم بــرای جــدا

بنابرایــن میــزان چســبندگی پوشــش مذکــور بــه ســطح
لولــه از مقــدار  4/19 MPaبیشــتر اســت .بــه همیــن

ترتیــب میــزان چســبندگی پوشــش پلییورتــان در دمــای

بــاال نســبت بــه دمــای محیــط کاهــش داشــته اســت کــه
نشــاندهنده اثــر دمــا بــر میــزان اســتحکام چســبندگی
اســت .میــزان چســبندگی پوشــش پلییورتــان در دمــای

بــاال از مقــدار  9/68 MPaبیشــتر اســت کــه بــا افزایــش
دمــا از دمــای محیــط بــه دمــای  45°Cمیــزان اســتحکام

چســبندگی بهصــورت تقریبــی بــه نصــف رســیده اســت.

مطابــق شــکل  -1ب تنهــا پوشــش اپوکســی پــودری
پیونــد همجوشــی دوالیــه توانســته اســتحکام چســبندگی

خــود را در دمــای بــاال حفــظ کنــد .میتــوان نتیجــه

نتوانســت لقمــه آلومینیومــی را از ســطح پوشــش جــدا

گرفــت کــه میــزان اســتحکام چســبندگی پوشــش

پــودری پیونــد همجوشــی دوالیــه و پلییورتــان از

پوشــش دیگــر مســتقل از دمــا اســت .از آنجــا کــه آزمــون

کنــد .بنابرایــن میــزان چســبندگی پوشـشهای اپوکســی
حداکثــر میــزان تنــش دســتگاه بیشــتر اســت .باتوجــه
بــه اینکــه حداقــل مقــدار مجــاز چســبندگی مطابــق بــا
اســتاندارد  ]14[ NACE TG281و  EN10290برابــر 10/3

اپوکســی پــودری پیونــد همجوشــی دوالیــه بــر خــاف دو
چســبندگی بــه منظــور مقایســه مابیــن ســه پوشــش
انجــام گرفــت و بــرای پوشــش پلیاتیلــن س ـهالیه کمتــر
اســتفاده میشــود .بــه منظــور ارزیابــی چســبندگی ایــن

اســت ،میتــوان نتیجــه گرفــت پوش ـشهای پلییورتــان

پوشــش ،آزمایــش پیــل بــر ایــن پوشــش انجــام شــد کــه

چســبندگی مطابــق بــا اســتاندارد را تامیــن کردهانــد.

چســبندگی ایــن پوشــش از حداقــل مجــاز بیــان شــده

و اپوکســی پــودری پیونــد همجوشــی دوالیــه الزامــات

بــرای بررســی میــزان چســبندگی پوش ـشها بــه ســطح
لولــه در دمــای بــاال ،آزمایــش چســبندگی در دمــای

 45°Cانجــام شــد .جداشــدن زود هنــگام دالــی از ســطح

مقــدار اســتحکام چســبندگی  20 MPaحاصــل شــد.
در اســتاندارد  IGS-E-Tp-010کــه برابــر بــا  15 MPaدر

دمــای  23°Cاســت ،باالتــر اســت.

پوشــش پلیاتیلــن سـهالیه در میــزان تنــش 4/19 MPa
الف

ب

شکل  1الف) نمونهها پس از آزمون چسبندگی در دمای محیط ،ب) نمونهها پس از آزمون چسبندگی در دمای 45 °C
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بنابرایــن نمیتــوان گفــت کــه پوشــش پلیاتیلــن س ـهالیه

پوشــش پلیاتیلــن ســهالیه نشــاندهنده ایــن نیســت

نتایــج آزمایــش جدایــش کاتــدی پوش ـشهای پلیاتیلــن

ســایر پوشــشها دارد بلکــه بهدلیــل نــواری بــودن الیــه

همجوشــی دوالیــه را در الکترولیــت  3درصــد وزنــی ســدیم

بــا توجــه بــه ضخامــت قابــل توجــه ایــن الیــه کــه حــدود

آزمایــش را نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه نتایــج جــدول 2

بــرای الکترولیــت از ایــن طریــق وجــود نخواهــد داشــت و

چســبندگی الزم بــه ســطح لولــه را دارا نیســت .جــدول 2

ســهالیه ،پلییورتــان و پوشــش اپوکســی پــودری پیونــد

کلریــد ،در دمــای محیــط و شــکل  2نمونههــای تحــت

کــه ایــن پوشــش بهتریــن عملکــرد را در حیــن ســرویس از
آخــر پلیاتیلنــی یــا همــان رویــه پوشــش ،و همچنیــن
ســه برابــر ضخامــت دو پوشــش دیگــر اســت عمــا نفــوذ

مشــاهده میشــود کــه کمتریــن میــزان جدایــش مربــوط

تنهــا نفــوذ از طریــق ســطح اثــری امکانپذیــر اســت کــه

مربــوط بــه پوشــش پلییورتــان اســت .بــه منظــور بررســی

بنابرایــن مقــدار ناحیــه جدایــش یافتــه در ایــن آزمایــش

بــه پوشــش پلیاتیلــن ســهالیه و بیشــترین میــزان
اثــر دمــا بــر میــزان جدایــش پوشــش از ســطح لولــه،

در ابتــدای آزمایــش بــرروی ســطح پوشــش ایجــاد شــد.

بــه ایــن دلیــل نســبت بــه دیگــر پوشـشها کاهــش یافتــه

آزمایــش جدایــش کاتــدی در دمــای  45°Cنیــز انجــام

اســت .بــر خــاف آنچــه کــه در آزمایــش جدایــش کاتــدی

نتایــج جدولهــای  2و  3مشــاهده میشــود کــه افزایــش

بررســیهای نعلبنــدی و حیدریــان [ ]15مشــخص شــده

شــد کــه نتایــج آن در جــدول  3آمــده اســت .بــا توجــه بــه
دمــا موجــب افزایــش شــعاع جدایــش کاتــدی میشــود.

شــکل  3نمونههــای تحــت آزمایــش در دمــای  45°Cرا

نشــان میدهــد .نتیجــه آزمایــش جدایــش کاتــدی بــرروی

بــرای پوشــش پلیاتیلــن ســهالیه بهدســت آمــد ،طبــق
كــه ايــن پوشــش پــس از قــرار گرفتــن در ســرويس در

مــدت زمــان نســبتا كوتاهــي (كمتــر از  5ســال) از ســطح
لولــه جــدا ميشــود.

جدول  2نتایج آزمون جدایش کاتدی در دمای محیط
نوع پوشش

روش آزمایش

متوسط شعاع جدایش کاتدی ()mm

پلیاتیلن سه الیه

ISO 21809

2/73

پلییورتان

ISO 21809

17/11

اپوکسی پیوند همجوشی دوالیه

ISO 21809

7/34

الف

ج

ب

شکل  2نمونههای الف) پلیاتیلن سه الیه ،ب) پلییورتان و ج) اپوکسی پیوند همجوشی دوالیه پس از انجام آزمایش جدایش کاتدی در
دمای محیط.
جدول  3نتایج آزمون جدایش کاتدی در دمای 45°C
نوع پوشش

روش آزمایش

متوسط شعاع جدایش کاتدی ()mm

پلیاتیلن سه الیه

ISO 21809

4/49

پلییورتان

ISO 21809

21/86

اپوکسی پیوند همجوشی دوالیه

ISO 21809

9/33
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شکل  3نمونههای الف) پلیاتیلن سه الیه ،ب) پلییورتان و ج) اپوکسی پیوند همجوشی دوالیه پس از انجام آزمایش جدایش کاتدی در
دمای 45°C

مطالعــه و بررســیهایی کــه درخصــوص فرآینــد اعمــال

ایــن میــزان اختــاف در مقــدار متوســط جدایــش غیــر

را قــوت میدهــد کــه باقــی مانــدن تنشهــای ناشــی

فصــل مشــترک پوشــش و زیرالیــه ،نحــوه اتصــال و نحــوه

پوشــش پلیاتیلــن ســهالیه انجــام شــده ،ایــن احتمــال
از مرحلــه اعمــال پوشــش و آزاد شــدن تدریجــی ایــن
تنشهــا طــی ســرویس دهــی ،عامــل اصلــی جدایــش

پوشــش مذکــور از ســطح اســت .در پوش ـشهای پــودری
الکترولیــت از دو طریــق بــه ســطح زیــر پوشــش ،فصــل
مشــترک پوشــش و فلــز زیــر الیــه میرســد کــه عبارتنــد
از :نفــوذ از طریــق ســطح اثــر ایجــاد شــده برروی پوشــش

و همچنیــن از طریــق عبــور از طــول پوشــش .بهدلیــل
اینکــه ماهیــت ایــن پوش ـشها پــودری اســت و بــا قــرار

گرفتــن ذرات پــودری در دمــای بــاال و حالــت خمیــری
بــرروی یکدیگــر یــک الیــه پوشــش یکپارچــه را تشــکیل
دادهانــد طبیعتــا ایــن پوشــشها دارای خلــل و فــرج

هســتند .بــا توجــه بهمیــزان ضخامــت پوشــشهای
پلییورتــان و اپوکســی پیونــد همجوشــی دوالیــه و
متخلخــل بــودن آنهــا عبــور الکترولیــت از ســطح و طــول

و رســیدن بــه فصــل مشــترک امکانپذیــر بــوده و بــر

نتایــج آزمایــش جدایــش کاتــدی تاثیرگــذار بــوده اســت.

همچنیــن افزایــش دمــا موجــب افزایــش ســرعت نفــوذ

الکترولیــت از دو طریــق بــه فصــل مشــترک شــده و در
نهایــت افزایــش متوســط شــعاع جدایــش کاتــدی را واقــع

شــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن مــوارد میــزان متوســط

شــعاع جدایــش کاتــدی پوشــش پلییورتــان در دمــای

محیــط و در دمــای بــاال براســاس جــدول  2و  3دور از
انتظــار بــوده اســت .بــا توجــه بــه ماهیــت پــودری دو

پوشــش پلییورتــان و اپوکســی پیونــد همجوشــی دوالیــه

قابــل تصــور اســت .بــا اســتفاده از تصاویــر ماکروســکوپی

قرارگیــری الیههــای مختلــف روی یکدیگــر مــورد بررســی
قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه شــکل  -4الــف عالوهبــر
تخلخلهــای موجــود در پوشــش پلییورتــان کــه بــه

ماهیــت آن برمیگــردد و وجــود آن طبیعــی اســت ،در

فصــل مشــترک پوشــش و فلــز وجــود ذرات ناخواســته،

اکســیدها ،حفــرات و عــدم چســبندگی مناســب ســطح و

پوشــش دیــده میشــود .وجــود ایــن عیبهــا در پوشــش
بــه خصــوص در فصــل مشــترک پوشــش و زیرالیــه ،زمینه

نفــوذ الکترولیــت بــه فصــل مشــترک را بــه ســرعت فراهم
میکنــد و در مــدت زمــان بســیار کمــی الکترولیــت در
طــول عیــوب حرکــت میکنــد و در نهایــت انــدازه شــعاع

جدایــش بــه طــور ناخواســته افزایــش مییابــد .تصاویــر

میکروســکوپ الکترونــی روبشــی گرفتــه شــده از پوشــش

پلییورتــان در شــکل  5وضعیــت عوامــل مختلــف در
فصــل مشــترک را نشــان میدهــد .همچنیــن افزایــش

دمــا در حیــن ســرویس در کنــار ایــن عیــوب زنجیــرهای
میتوانــد جدایــش بســیار بزرگــی را بهوجــود آورده
و موجــب رخــداد ناگــواری شــود .بــا توجــه بــه شــکل

 –5د بــرای بررســی ماهیــت ذرات ناخواســته در فصــل
مشــترک از آنالیــز طیــف ســنجی پــراش انــرژی پرتــو

ایکــس اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه شــکل  6عــاوه بــر
محصــوالت اکســیدی مشــخص گردیــد کــه ذراتــی بــر
پایــه سیلیســیم نیــز در فصــل مشــترک وجــود دارد.
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شکل  4الف) تصاویر ماکروسکوپی فصل مشترک پوشش پلییورتان ،ب) تصویر ماکروسکوپی پوشش پلیاتیلن سه الیه و ج) تصویر
ماکروسکوپی پوشش اپوکسی پیوند همجوشی دوالیه
الف

ب

ج

د

شکل  5تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی پوشش پلییورتان و فصل مشترک الف) حفرات پیوسته در فصل مشترک پوشش و زیر الیه،
ب) تخلخلهای موجود در پوشش ،ج) عدم پیوستگی پوشش و زیر الیه و د) وجود ذرات ناخواسته در فصل مشترک

0/90 1/80 2/70 3/60 4/50 5/40 6/30 7/20 8/10 9/00
شکل  6آنالیز طیفسنجی پراش انرژی پرتو ایکس ذرات موجود در فصل مشترک پوشش پلییورتان و سطح زیرالیه
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ایــن ذرات سیلیســیمی ،ذرات باقیمانــده از مرحلــه ماســه

مشــترک پوشــش و ســطح لولــه حفــره و ذرات ناخواســته

ســطح لولــه باقیماندهانــد و بــا اعمــال پوشــش درون

الیــه ،مطابــق شــکل  7در فصــل مشــترک الیــه اپوکســی،

پاشــی هســتند کــه بههمــراه محصــوالت اکســیدی روی

دیــده نمیشــود .برخــاف فصــل مشــترک پوشــش و زیــر

فصــل مشــترک قــرار گرفتــه انــد .ایــن مــواد میبایســتی

چســب و الیــه پلیاتیلنــی بهدلیــل آنکــه ماهیــت ذاتــی

لولــه پــاک شــوند .وجــود ایــن مــواد روی ســطح لولــه

در یکدیگــر قفــل شــوند و یــک فصــل مشــترک صــاف را

قبــل از مرحلــه اعمــال توســط اسیدشــویی از ســطح

از نفــوذ کامــل ذرات پــودری پوشــش بــه درون پســتی

ایــن پوشــشها متفــاوت اســت ،نتوانســتهاند بــه خوبــی
تشــکیل دادهانــد .ایــن فصــل مشــترک بــا کمتریــن میــزان

بلندیهــای روی ســطح و ایجــاد قفلهــای مکانیکــی و

تنــش وارده میتوانــد اتصــال خــود را از دســت بدهــد و

میکنــد .بنابرایــن ســطح لولــه پیــش از مرحلــه اعمــال

اعمــال پوشــش پلیاتیلــن ســه الیــه بایــد دقــت شــود کــه

شــیمیایی مناســب بیــن پوشــش و ســطح فلــز جلوگیــری
پوشــش نیــاز بــه بازرســی ســطحی مناســب دارد .البتــه

دوالیــه پــودری و نــواری از یکدیگــر جــدا شــوند .در هنــگام
مابیــن الیــه پــودری و الیــه نــواری حفــرات هوایــی باقــی

ش پلییورتــان بهصــورت
از آنجایــی کــه اعمــال پوشــ 

نمانــد بلکــه ایــن حفــرات در هنــگام وارد شــدن تنــش

پاشــش پــودر در محــل قرارگیــری لولــه در ســرویس

شــوند و بــا جوانــه زدن میکــرو ترکهــا در ایــن نقــاط و

اتوماتیــک انجــام نمیگیــرد و پوشــش توســط نازلهــای

میتواننــد موجــب تمرکــز تنــش در فصــل مشــترک

اعمــال میگــردد ،وجــود مــواد ناخواســته در فصــل

رشــد آنهــا در طــول فصــل مشــترک دو الیــه از یکدیگــر

قابــل توجهــی از کارایــی ایــن پوشــش میکاهــد .شــکل

اپوکســی پیونــد همجوشــی دوالیــه را نشــان میدهــد .بــا

مشــترک اجتنابناپذیــر اســت کــه ایــن مســئله بهطــور

جــدا شــود .شــکل  -4ج تصاویــر ماکروســکوپی پوشــش

ش پلیاتیلــن ســهالیه
 -4ب تصویــر ماکروســکوپی پوشــ 

توجــه بــه تصاویــر ،ســطح لولــه دارای پســتی بلندیهــای

دارای پســتی بلندیهــای الزم بــرای تشــکیل قفلهــای

اســت .همچنیــن در فصــل مشــترک پوشــش و ســطح لوله

را نشــان میدهــد .بــا توجــه بــه ایــن شــکل ،ســطح لولــه

شــیمیایی و مکانیکــی بــوده اســت .همچنیــن در فصــل

الزم بــرای تشــکیل قفلهــای شــیمیایی و مکانیکــی بــوده

حفــره و ذرات ناخواســته دیــده نمیشــود.

الف

ب

ج

د

شکل  7تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی پوشش پلیاتیلن سه الیه الف) فصل مشترک بدون عیب پوشش و زیرالیه ،ب) تفاوت
ماهیت الیه پودری و نواری پوشش ،ج) فصل مشترک الیه پودری و نواری و د) وجود حفره در فصل مشترک.
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ذرات پــودری پوشــش اپوکســی پیونــد همجوشــی در

یــک سیســتم یکپارچــه عمــل میکنــد .بــا توجــه بــه

بــه حــال خمیــری درآمــده و بــا ســطح تمیــز و عــاری از

پــودری بــا انــدازه ذره کوچکتــری اعمــال شــده اســت

هنــگام اعمــال پــس از برخــورد بــه ســطح لولــه بر اثــر دما
ذرات ناخواســته اتصالهــای شــیمیایی و مکانیکــی خوبــی
تشــکیل میدهــد .براســاس شــکل  8فصــل مشــترک

تشــکیل شــده دارای حفــرات ،ذرات ناخواســته و اکســید

نیســت .ایــن فصــل مشــترک از اســتحکام چســبندگی
خوبــی برخــوردار بــوده و بهخوبــی بــا ســطح لولــه اتصــال
برقــرار کــرده اســت .بــا توجــه بــه پــودری بــودن دوالیــه

پوشــش اپوکســی پیونــد همجوشــی و یکســان بــودن
ماهیــت آنهــا فصــل مشــترک بیــن الیــه اول پوشــش و

الیــه رویــه قابــل تشــخیص نبــوده و بهخوبــی بــا یکدیگــر

اتصــال برقــرار کردهانــد .در نتیجــه پوشــش بهصــورت

شــکل  -8ج مشــاهده میشــود کــه الیــه رویــه از ذرات
و در الیــه اول انــدازه ذرات پــودری تشــکیلدهنده آن از

انــدازه ذرات الیــه رویــه درشــتتر اســت .ایــن تفــاوت

در انــدازه ذرات تشــکیلدهنده بــه ایــن دلیــل اســت
کــه الیــه رویــه بهدلیــل در تمــاس بــودن بــا محیــط
خارجــی ،هــوا ،رطوبــت ،اجســام صلــب و ســایر عوامــل
مخــرب و خورنــده بایســتی دارای خلــل و فــرج کمتــری

بــوده تــا بتوانــد در مقابــل ایــن عوامــل مقاومــت کافــی را
داشــته باشــد .برخــاف الیــه رویــه کــه نقــش مقاومــت در

برابــر عوامــل خارجــی را دارد الیــه اول وظیفــه مقاومــت

در برابــر خوردگــی ســطح لولــه را دارد.

الف

ب

ج

د

شکل  8تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی پوشش اپوکسی پیوند همجوشی الف) سیستم پوشش دوالیه پودری یکپارچه ،ب) فصل
مشترک بدون عیب پوشش و زیرالیه ،ج) فصل مشترک غیرقابل تشخیص الیه اول و دوم پوشش و د) فصل مشترک پوشش و لوله با
بزرگنمایی باال.
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دوالیــه ،میــزان اســتحکام چســبندگی پلییورتــان

نتیجهگیری

در ایــن تحقیــق خــواص و خصوصیــات پوشــشهای

پلیاتیلــن ســهالیه ،پلییورتــان و اپوکســی پیونــد
همجوشــی دوالیــه اعمالــی بــرروی لولههــای انتقــال

فراوردههــای نفتــی بررســی شــده اســت .نتایــج حاصــل
از ایــن تحقیــق عبارتنــد از:

 -1میــزان ســختی نمونــه بــا پوشــش اپوکســی پــودری

پیونــد همجوشــی دوالیــه بیشــتر از ســختی نمونههــای
بــا پوشــش پلییورتــان و پلیاتیلــن ســهالیه اســت.

نتایــج آزمــون ضربــه و منفــذ یابــی بــرروی ســه پوشــش

نشــان داد کــه هــر ســه پوشــش مقاومــت قابــل قبولــی در

برابــر عوامــل خارجــی را دارنــد.

 -2میــزان اســتحکام چســبندگی پوشــشها در دمــای
محیــط و  ،45 °Cکــه بهعنــوان یــک روش مقایسـهای در

نظــر گرفتــه شــد نشــاندهنده برتــری پوشــش اپوکســی

پیونــد همجوشــی دوالیــه و پلییورتــان در برابــر پوشــش
پلیاتیلــن ســهالیه بــوده اســت .بــا افزایــش دمــا بــر
خــاف پایــداری پوشــش اپوکســی پیونــد همجوشــی

بهمیــزان نصــف اســتحکام آن در دمــای محیــط رســیده
اســت.

 -3نتایــج آزمــون جدایــش کاتــدی در دمای محیط نشــان
داد کــه کمتریــن شــعاع جدایــش مربــوط بــه پوشــش

پلیاتیلــن ســهالیه بهمیــزان

mm

 2/73و بیشــترین

جدایــش را پوشــش پلییورتــان بهمیــزان 17/11 mm

دارا بــوده اســت .انجــام ایــن آزمــون در دمــای بــاال نشــان
داد کــه افزایــش دمــا تاثیــر مســتقیمی بــرروی افزایــش

میــزان شــعاع جدایــش پوشــشها داشــته اســت.

 -4بــا توجــه بــه تصاویــر میکروســکوپی دلیــل بــاال بــودن

میــزان شــعاع جدایــش کاتــدی پوشــش پلییورتــان
وجــود ذرات ناخواســته ،اکســیدها ،حفــرات و عــدم

چســبندگی مناســب ســطح و پوشــش اســت .براســاس

نتایــج آزمــون ســختی ،اســتحکام چســبندگی پوشــش
و آزمــون جدایــش کاتــدی پوشــش اپوکســی پیونــد

همجوشــی دوالیــه دارای ترکیــب خــواص بهینــه اســت
و ایــن نــوع پوشــش در اولویــت اســت.
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Abstract
To reduce corrosion, choosing proper coating for the outer surface of oil and gas transportation
pipelines is considered the most important part in developing a protection system. The issue of
cathodic disbondment is one of the problems of pipeline coatings which is caused by impressed
cathodic current and generation of alkali environment at the coating-metal interface and result
in coating disbondment. In this research, three coating types including, 3-layer polyethylene,
polyurethane, and dual fusion bond epoxy powder are investigated and their physical, chemical,
and mechanical properties are studied. The results of cathodic disbondment with simulating longterm working conditions provide an appropriate view on coatings behavior at long-term service
exposure. Coatings advantage in different properties such as surface adhesion to sublayer and
impact resistance are investigated using mechanical tests results. Hardness test results showed
that sample hardness with dual fusion bond epoxy powder coating compared to samples with
polyurethane and 3-layer polyethylene coatings is 14% and 40% higher, respectively. Impact and
holiday test on three coating also showed an acceptable level of resistance to external factors.
Performing cathodic disbondment test at ambient and high temperature showed that increasing
temperature has a direct influence on increasing coatings disbondment radius. 4.49 mm lowest
disbondment radius was observed on 3-layer polyethylene coating due to its intrinsic nature and
high thickness.
Keywords: Pipeline Coatings, Cathodic Disbondment Test, Dual Fusion Bonded Epoxy, 3-Layer Polyethylene,
Polyurethane.
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INTRODUCTION

different temperatures to evaluate the strength

Selection, application, and inspection of pipeline

of the coatings against the alkaline environment.

coatings require a high degree of precision due to

Non-consumable

the variety of coatings, preparation methods and

used as reference electrode. The samples were

application conditions of the pipes. Corrosion

subjected to -1.5 volt cathodic potential for 28

protection of pipelines is usually carried out by

days in sodium chloride 3% NaCl electrolyte

corrosion protection and cathodic protection

and at ambient temperature (23±2°C) and high

systems as a protective supplement due to the

temperature (45±2°C). The adhesion strength of

presence of areas where the coating is weak.

the three coatings was measured according to

The coating provides an inactive protection

ASTM D4541 standard [3]. For high-temperature

layer by providing a continuous, uniform,

measurement, samples were placed at 45°C for

insulating layer, and preferably non-permeable

one week at ambient temperature, then exited

layer, relative to water. This layer protects metal

and tested. In order to evaluate the adhesion

during storage, transportation, pipe laying in the

of the three-layer PE polyethylene coating the

soil and servicing. Pipelines are economic and

peel test performed according to IGS-E-Tp-010

conveyance services of each country and have

standard [4], and the force necessary to separate

strategic importance.

the three-layer coating was measured. For this

In this research, three coating types including,

purpose, a pulling device is used that can record

3-layer polyethylene, polyurethane, and dual

the force to separate the coating. In order to

fusion bond epoxy powder are investigated

evaluate the hardness of the coatings, the Shore

and their physical, chemical, and mechanical

D hardness test was performed according to

properties are studied. For this purpose, a

the standard ASTM D2240 [5] on three-layer

cathodic separation test was used to measure

polyethylene coatings, polyurethane and dual

the segregated area for each coating and

fusion bonded epoxy. The impact strength of the

compare them with each other. To determine

coatings was measured in accordance with EN

the mechanical properties of the coatings,

10290 [6] by weight drop method on the surface

the impact, hardness and adhesion tests were

of the coating.

graphite

electrodes

were

performed. The interface between the coatings
and the underlying substrate and the underlying

RESULTS AND DISCUSSIONS

coating was investigated in a cathodic separation

According to the hardness of the sample, the dual

test by an optical microscope and scanning

fusion bonded epoxy, polyurethane, and three-

electron microscope.

layer polyethylene coating have hardnesses of
80, 70, and 57 respectively. As a result, the dual

EXPERIMENTAL

fusion bonded epoxy against abrasive agents

The thickness of the coating was measured

has a better resistance than other coatings.

according to ASTM D7091 standard [1]. The

Protective coatings should be well-worn to

cathodic separation test was carried out in

ensure good wear and tear resistance. According

accordance with the ISO 21809 standard [2] at two

to the impact test results, the impact
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resistance of all coatings is above 47 Jules.

temperature increases the radius of cathodic

According to the Continuity test, there was

separation.

no cracks, voids or defects caused by the impact
of weights on the surface of the coating. As
shown in Figure 1 (a), dual fusion bonded epoxy
(DBFE) showed that with a maximum stress 20.11
MPa aluminum chip was not separated from the
coating surface. Also, by performing a test on a
polyurethane coating (PU), the maximum stress
of the device, 20.24 MPa, could not separate
the aluminum chips from the coating surface.
Therefore, the adhesion of dual fusion bonded
epoxy and polyurethane fusion bond is more
than the maximum stress level.

Figure 2: Samples of (a) three-layer polyethylene, (b)
polyurethane and (c) dual fusion bonded epoxy after
cathodic separation test at ambient temperature.

Conclusions
In this research, the properties of three-layer
polyethylene coating, polyurethane, and dual
fusion bonded epoxy have been investigated.
The results of this research are:
- The hardness of the dual fusion bonded epoxy
Figure 1: a) Samples were tested after the adhesion
test at ambient temperature, b) After testing the
adhesion test at 45 °C.

As shown in Figure 1 (b), only dual fusion bonded
epoxy can maintain its adhesion strength at
high temperatures. According to the Figure
2, the lowest level of separation is related to
the three-layer polyethylene coating and the
highest amount is related to the polyurethane
coating. According to the results of the cathodic
separation
test in high temperature, the increase in

is higher than three-layer polyethylene coating
and polyurethane coatings. The results of the
impact and continuity test on the three coatings
showed that all three coatings had acceptable
resistance to external factors.
- The adhesive strength of the coatings at ambient
temperature and 45°C, which was considered as a
comparative method, indicates the superiority of
the dual fusion bonded epoxy and polyurethane to
the three-layer polyethylene coating. By increasing
the temperature, unlike the stability of dual fusion
bonded epoxy coating, the polyurethane bond
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strength has reached half its strength at ambient
temperature.
- The results of the cathodic separation test at
ambient temperature showed that the lowest
separation radius was related to a three-layer
polyethylene coating, and the most separation
was made of the polyurethane coating.
Performing this test at high temperatures
showed that the temperature increase had a
direct effect on increasing the separation radius
of the coatings.
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